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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator em pedido de vista que 

conclui por: 1. Instituir a realização do Projeto CREA 

Desenvolve nas inspetorias Regionais, com encontros 

voltados ao debate e encaminhamentos direcionados ao 

fortalecimento da economia local, com as atividades da 

Engenharia, Agronomia e Geociências. 2. Revogação da 

deliberação da plenária 066/2015 que instituiu plenárias 

itinerantes semestrais, e em substituição a essa deliberação, 

autorizar que a direção do CREA-PE realize plenárias fora da 

sede Recife, recomendando que sejam programadas sempre as 

associando a um encontro. 3. Revogar a deliberação que 

aprovou o calendário para as plenárias itinerantes de 2021, de 

forma que possam ser realizadas, quando na sede, nas 2ªs 

quartas-feiras, como de praxe.     

 

      

DECISÃO 

 
                                 

    O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 14 de abril de 2021, em Sessão Ordinária, realizada por 

videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do 

Plenário e; apreciando o relatório e voto do relator em pedido de vista, Conselheiro Jurandir Pereira 

Liberal; considerando a proposta original encaminhada pela presidência deste Conselho Regional; 

considerando que o relator em pedido de vista dividiu a proposta original em duas partes: 1º - Instituir a 

realização dos encontros e; 2ª - revogar a decisão da Plenária 066/2015; considerando seu parecer 

favorável quanto à a realização dos encontros temáticos, do Projeto "Crea Desenvolve" nas Inspetorias 

Regionais,  entendendo que a justificativa apresentada pela diretoria de fortalecer a aproximação do 

CREA junto aos/os profissionais vinculados/as ao Sistema Confea/CREA/Mútua com atuação nos 

municípios de abrangência das Inspetorias Regionais, bem como proporcionar ao CREA-PE o 

protagonismo no fomento ao debate e desenvolvimento microrregional e dos Polos de Desenvolvimento 

Econômico relacionados aos temas da Engenharia, Agronomia e Geociências;  considerando o voto do 

relator em pedido de vista, favoráveis à revogação da deliberação da plenária 066/2015, que instituiu 

plenárias itinerantes semestrais, e em substituição a essa deliberação, o Plenário autorizar que a direção 

do CREA-PE realize plenárias fora da sede Recife, recomendando que sejam programadas sempre as 

associando a um encontro e, revogar a deliberação que apresentou o calendário para as plenárias 

itinerantes de 2021; considerando que o relator em pedido de vista justificou seu posicionamento com 
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base no regimento do CREA, que permite a realização de plenárias fora da sede, ao contrário da 

justificativa apresentada de custo elevado na sua realização, uma vez que, esse "custo" fica reduzido à 

medida que as plenárias sejam realizadas aproveitando a estrutura administrativa presente nos eventos, 

e com a adoção do sistema de participação virtual, não havendo impedimentos para conciliar as agendas 

dos conselheiros, independentemente do local de realização, diferente do sistema anterior que exigia a 

presença física no local; considerando ainda que, esse sistema permitirá uma maior flexibilidade no 

planejamento dos encontros e das plenárias, não ficando restrito a duas plenárias ordinárias durante o 

ano, com definição do seu calendário no mês de janeiro, independente da conjuntura, DECIDIU, 

aprovar, com 31 (trinta e um) votos, o relatório e voto do relator em pedido de vista, que conclui 

por: 1. Instituir a realização do Projeto CREA Desenvolve nas inspetorias Regionais, com 

encontros voltados ao debate e encaminhamentos direcionados ao fortalecimento da economia 

local, com as atividades da Engenharia, Agronomia e Geociências. 2. Revogação da Decisão PL/PE 

nº 066/2015 que instituiu plenárias itinerantes semestrais e, em substituição, autorizar que a 

direção do CREA-PE realize plenárias fora da sede Recife, recomendando que as mesmas sejam 

programadas sempre associandas a um encontro. 3. Revogar a deliberação que aprovou o 

calendário para as plenárias itinerantes de 2021, de forma que possam ser realizadas, quando na 

sede, nas 2ªs quartas-feiras, como de praxe. Houve 06 (seis) abstenções. Presidiu a Sessão o 

Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire – 1º Vice-Presidente. Votaram os 

Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, André da Silva 

Melo, Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo 

Alves, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Cláudia Fernanda da 

Fonseca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Felipe 

Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Camara Valeriano, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de 

Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, Jayme Goncalves dos Santos, José Jeferson do Rego Silva, José 

Carlos da Silva Oliveira, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Antônio de Melo, Luiz Fernando Bernhoeft, 

Magda Simone Leite Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Maycon Lira 

Drummond Ramos, Ricardo Ferreira Guedes, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Ronaldo Borin, 

Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Stênio de Coura Cuentro.  Abstiveram-se de votar os 

Conselheiros: Bruno Marinho Calado, Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério Carvalho de Souza, 

José Noserinaldo Santos Fernandes, Marcos José Chaprão e Rildo Remígio Florêncio. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 14 de abril de 2021. 

 

 

Eng. Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire 

1º Vice-Presidente 
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